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 چکیده

هایی شکل گرفتند که به طور کلی به زندگینامه، آثار و تصانیف شااعران و  ای با ظهور شاعران و نویسندگان، تذکرهدر هر دوره
جزو منابع ارزشانندی بودناد کاه در شاناخ      گرفتند و ها مورد استفاده قرار میها تا مدتپرداختند. این تذکرهنویسندگان می

کردند. در این جستار با رویکردی توصیفی ا تحلیلای چهاره عاادامر نن جاامی شااعر و       هرچه بهتر بزرگان ادبیات کنک می
ایم، بررسی کردیم. نتایح تحقیق نشان داد که در ایان شاش تاذکره جاامی     عارف بزرگ قرن نهم را در شش تذکره که برگزیده

ها درباره جامی )زنادگی، آثاار، داناش و    با فضل و کناالت و عارفی وارسته معرفی شده اس  و نویسندگان این تذکرهانسانی 
اند، ساده و روان اس  و دربرگیرنده مضاامین دینای، عرفاانی و    عرفانش( هم عقیده هستند و ننونه اشعاری که از جامی آورده

شناختی اشعارش بوده کاه باا   جامی، یکی جناه عرفانی و دیگری جناه زیاایی« خاتم امشعرایی»عاشقانه؛ شاید از عوامل شهرت 
 سادگی امفاظ به معانی و مفاهیم پر بار رسیده اس 

 
 جامی، تذکره، عرفان، اشعار :واژگان کلیدی

. 
 مقدمه  

سرتاسار جهاان بااقی    های متناادی در  برای اینکه نام شاعران و نویسندگان در روزگاران بعد از  یاتشان و  تی قرن
بناند، نیازمند منابعی هستیم که مانع از فراموشی شاعران و نویسندگانی شوند که برای  فظ فرهنا،، زباان و تنادن    

ها هستند که از قرن ها پیش در ایران رایج شاده و  سرزمین خویش تالش فراوانی کرده اند. این منابع ارزشنند تذکره
باود، اماروزه   و نوشتن زندگینامه ایشان هن  گناشتند و اگر این هن  ننی کسانی درصدد جنع آوری شعر شاعران
ها اطالعاتی دربااره شااعران و نویساندگان باه     توان با بررسی و مطامعه تذکرهاز  ال بزرگان ادب بی خار بودیم. می

مارگ و ننوناه شاعری از    دس  آورد اما گاهی به عل  دق  کم تذکره نویسان یا اکتفا کردن آنها فقط به زمان تومد، 
ها برای منتقدان ادبی کاه باه نقاد شااعران و     شاعران، چنانکه باید از  ال شاعران صا ب ذوق آگاهی نداریم. تذکره

پردازند منابع مفیدی هستند. جامی از بزرگترین شاعران قرن نهم اس  که عاالوه بار شااعری، عاارفی     نویسندگان می
محاوبی  و شهرت رسید و اکثر تذکره نویسان بعد از او به توصیف و شرح  امش واالمقام بود و در زمان  یاتش به 

 اند.  پرداخته
ی ریاض امشعرا وامه داغستانی، تحفۀ سامی سام میرزای صفوی، تاذکره االشاعرا   در این جستار به بررسی شش تذکره

یر نوایی و آتشاکده آذر مطفعلای   دومتشاه سنرقندی، مجنع امفصحا رضا قلی خان هدای ، مجامس امنفایس امیر علیش
کنایم و  بیک آذر بیگدمی خواهیم پرداخ  و مطامای را که درباره جامی از تومد تا وفات بیان شده اناد اساتارام مای   

ها چگونه ترسیم شده اس ؟ آیا هنه های مقابل یاف  شود. چهره جامی در تذکرهکنیم پاسای برای پرسشتالش می
ها عالوه بر شعر، باه عرفاان جاامی    او این باب اتفاق نظر دارند؟ آیا جامی در این تذکره ها در فضیل  و دانشتذکره

هاای منقاول از   اناد؟ چارا؟ شاعرها و ننوناه    دیدهها در آثار جامی کدام را برجسته تر میهم اشاره شده اس ؟ تذکره
نااه عرفاانی و زیااایی شاناختی     هایی دارند؟ آیا عل  شهرت و محاوبی  جاامی ج ها چه ویژگیجامی در این تذکره

 تواند باشد؟اشعارش می



 6931 بیرجند اسفند -فارسی نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات /      2

 زندگینامه جامی  
پادرش موالناا محناد از محلاه در     »کند: سام میرزا در تحفاۀ سامی زمان تومد جامی و اصام  او را این گونه بیان می

بیسا  و سایم    دش  اصفهان اس  بنابر  وادث زمان از آنجا به خراسان افتاد، در قصاه خرجرد متاهل شد و وی در
(. از میان ایان شاش   ۸۵:۱:۵۲)سام میرزا، « ( در وق  عشا در آنجا متومد گردید۸۲۸شعاان سنه ساع عشر و ثناننائه)

اند. چون روال کار ای به آن نکردههای دیگر اشارهتذکره، فقط در تحفه سامی به زمان تومد جامی اشاره شده و تذکره
کرده که از آن اطالع داشته اماا بارای   وده اس  که تاریخ تومد شاعرانی را بیان میسام میرزا در تحفه سامی این گونه ب

دیگر شاعران گننام تاریای بیان نکرده اس . جامی هم از شاعران سرشناس آن دوران باوده اسا  باه هناین علا       
عنارش باه   »کارد:  دارفاانی را وداع   ۸۹۸سال عنر کرده اس  و در ساال   ۸۱زمان تومد او را شرح داده اس . جامی 

 (.  ۸۵:۱:۵۲)سام میرزا، « متوفی شده ۸۹۸هشتاد و یک رسیده در شهر محرم امحرام سنه ثنان و تسعین و ثناننائه 
 

 تخلص جامی
 اوایل دشتی و پس از آن جامی تالص گزید و گفته: »گوید: هدای  در باب تالص جامی می

 جرعۀ جام شیخ االسالمی اس     مومدم جام و رشحۀ قلنم
 (.  ۹::۱۵:۱بدو معنی تالصم جامی اس  )هدای ،     الجرم در میان اهل سان

درباره تالص جامی در ریاض امشعرای وامه داغستانی،هنین ابیات بیان شده، اما در چهار تذکره دیگر که مورد بحث 
در طرح ایان   ما هستند به تالص جامی اشاره نشده اس . شاید به عل  شهرت جامی تذکره نویسان دیگر ضرورتی

 اند.  موضوع ندیده
 

 آثار و تحلیل اشعارجامی
توان گف  عالوه بر عارف بودن، شاعری بود کاه اساتعداد فطاری در شاعر گفاتن داشا ،       با توجه به آثار جامی، می

توان او را از جنله شاعران پرکاار باه شانار آورد کاه تصاانیف      هنین استعداد باعث خلق آثاری ارزشنند شد که می
 ها اختالفاتی درباره تعداد آثار جامی وجود دارد: ی از خود به جا گذاشته اس . در بین تذکرهزیاد

رسااالت و تامیفاات وی   »کناد:  داند و تنها چند مورد را بیاان مای  رضا قلی خان هدای  تعداد آثار جامی را بسیار می
« مرغاوب و ماوایحش معاروف   بسیار اس  دیوان شعر و کتاب سااعه اش مکارر دیاده شاده. یوساف و زمیااایش        

ای داند، اما به اسامی این آثاار اشااره  (. وامه داغستانی آثار و تصانیف جامی را پنجاه و چهار اثر می۹::۱۵:۱)هدای ،
نکرده اس . داغستانی شرح  ال و آثار شعرای مشهور را به طور خالصه بیان کرده اس ؛ جامی هم یکی از شااعران  

آثارش را بیان کرده و نامی از آنها نارده اس . اما برای شاعرانی که در بین مردم شاناخته  معروفی اس  که فقط تعداد 
نشده اند و از شهرتی برخوردار نیستند مفصل توضیحاتی در شرح  ال آنها بیان کرده اس ، در مقدمه کتاب مصاحح  

کند،  تای شااعرانی   اختصار بیان می وامه شرح ا وال شاعران را به»محسن ناجی نصر آبادی به این نکته اشاره دارد: 
کند، به این دمیل که این افراد بین مردم مشهورند و نیاازی باه   چون او دی،  افظ، سنایی را در چند سطر معرفی می

(. :۱، مقدماه:  ۱:۸۱)داغستانی، « تعریف و توصیف ندارند اما شرح  ال برخی شاعران بسیار گسترده و مفصل اس 
کند و به اسامی آنها اشاره ننی کند شاید بااطر هنین شاهرت جاامی و   قط از نظر تعداد بیان میاینکه آثار جامی را ف

تصانیف عامیه در اکثر علوم در صفحۀ روزگار از وی به یادگار مانده که عدد آنهاا  »شناخ  هنگان نسا  به او باشد. 
ت ساعه و نیز مثنوی دیگر در تعریاف کعااۀ   پنجاه و چهار اس ، موافق عدد اسنش. . . از جنله چهار دیوان و مثنویا

 (.  ۱۸:۱:۸۱)داغستانی، « معظنه. . 
گذرانیاد و  در ایام عنر هنواره اوقات خود را به تصنیف و تامیف مای »کند: سام میرزا آثار جامی را این گونه بیان می

مصنفاتش بدین موجب اس . تفسیر تا به آیه وایای فارهاون، شواهد امناوه، اشعه املنعاات، شارح فصاول امحکام،     
موامع، شرح بعضی ابیات تائیه فارضیه، شرح رباعیات، موائح، شرح بیتی چند مثنوی موماوی، شارح  ادیث ابای ذر     
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 امه اال ا،هل، مناقب خواجه عاادا،هل انصااری، رساامه تحقیاق     غفاری، رسامه فی اموجود، ترجنه اربعین  دیث، رسامه ال
مذهب صوفی و متکلم و  کیم، رسامه سوال و جواب هندوستان، رسامه مناسک  ج، هف  اورن، که مشتنل اسا   
بر هف  کتاب: اول سلسله امذهب، دوم سالمان و ابسال، سیم تحفه اال رار، جهارم سااحه االبارار، پانجم یوساف و     

ششم میلی و مجنون، هفتم خردنامه اسکندری، رسامه در قافیه، دیوان اول، دیاوان ثاانی، دیاوان ثاماث، رساامه      زمیاا، 
منظوم بهارستان، رسامه کایردر معنا، رسامه متوسط، رساامه صاریر، رساامه اصارر در معناا، رساامه عاروض، رساامه         

اح امریب منظوم و منثور، نقد امفصول، نفحاات  موسیقی، منشآت، فوائد امضیائیه فی شرح امکافیه، شرح بعضی از مفت
 (.  ۸۵:۱:۵۲)سام میرزا، « االنس، رسامه طریق صوفیان، شرح بی  خسرو دهلوی، مناقب موموی، سانان خواجه پارسا

 شود:  داند، اما اختالفاتی باز هم در تعداد آثار دیده میآذر بیگدمی آثار جامی را به شرح زیر می
رسایل بسیار در اکثر علوم نظنا و نثرا و فارسی و عربی بدین موجب نوشته که اکثر آنها به یک جلد به خاط موالناا   »

به نظر فقیر رسیده با شاهد امناوه، نفحات االنس، اشعه امنعات، موایح، با شرح قصیده ابن فارض، شرح بیسا  بیا    
مناقب موموی، خواجاه انصاار و بهارساتان، شارح رساامۀ      امیر خسرو، سانان خواجه پارسا، ترجنه چهل  دیث به 

مناسک  ج، رسامه عروض و قافیه، رسامه موسیقی، فواید ضیائیه و شرح مشکالت امکافیه، رسامه معنا، دیوان قصاید 
و غزمیات و مقطعات و ترجاعات، مکاتاات و اسامی کتب ساعه بدین موجب اس : سلسله امذهب، سالمان و ابساال،  

 (.  ۵::۵۳:۱)آذر بیگدمی، «  رار و ساحه االبرار، یوسف و زمیاا، میلی و مجنون، خردنامه اسکندریتحفه اال
ای از ای به آثار جامی نکارده  تای ننوناه   امیر علیشیر نوایی با آنکه آثار و ننونه اشعار دیگر شعرا را آورده، اما اشاره

امی این باشد که با روی کار آمادن صافویان کاه شایعه     شعر وی نیاورده اس . شاید عل  اختالفات در تعداد آثار ج
هاا فقاط آثاار مهام     مذهب بودند از شهرت جامی کاسته شد و فقط چند اثر مهم او باقی مانده اس . و در این تذکره

آوازة عظینی که به هنگاام زنادگی در مایهن    »گوید: موالنا بیان شده بودند. یان ریپکا در کتاب تاریخ ادبیات ایران می
خود و در دیار بیگانه به دس  آورده بود، دیری نپایید )بویژه در زمان صفویان شیعی ماذهب( از میاان هناۀ آثاار او     

 (.  ۱۲۳:۱:۸۲)یان ریپکا و دیگران، « تنها چند اثر از خطر فراموشی نجات یاف 
و ذوق عاامی ایان شااعر و     موالنا در سانوری استاد بود و آثار ارزشنندی از خود به یادگار گذاشته اس  که از طاع

کنند. جامی در خلق آثار ادبی و عرفانی مهارتی تنام داش  که باعاث شاد ایان آثاار زیاور      عارف بزرگ  کای  می
ها به بهترین نحوء منکن به ستایش از طاع بلند و آثار کم نظیرش پرداختاه  مجامس عرفانی آن زمان شوند. اکثر تذکره

اناد، هناراه باا تحلیال آنهاا      ها از جامی ذکر کردهشاهد مثال از اشعاری که در تذکرهاند. اینک در این قسن  به چند 
 کنیم:  اشاره می

دومتشاه سنرقندی به زیاایی به این نکته اشاره کرده اس  که اشعار جامی باعث ساکوت و  یارت دیگار ساانوران     
 شده اس :  

یرین زبانان و فارسان میدان فاارس تاا شاهد    طوطیان شکرشکن هند را سودا دیوان و منشآتش خاموش ساخ  و ش»
 (.  ۸::۳۲:۱:)دومتشاه، « اشعارش نوشیدند دیگر انگش  بر ننکدان کالم ملیح گویان نزدند

کند و صافحات  دومتشاه سنرقندی هم عصر با جامی اس . او اشعار جامی را فقط برای زیور و زین  کتابش بیان می
 دهد: را به این اشعار اختصال می ۸۳:تا :۳:
دیوان شریفش زیور مجامس فضالی روم اس  و منشأت مطیفش دیااچۀ بدایع اهال شاام و ماا از اشاعار مطیاف آن      »

 (.  :۳:)هنان: «  ضرت چندی ایراد کنیم تا زیور این کتاب گردد
ایی را به کاار  هابتدا به غزمی از موالنا پرداخته اس  که مضنونی عاشقانه دارد با زبانی ساده و سرشار از پاتگی، واژه

 برده اس  که  کای  از ذوق و طاع بلند وی دارد. 
 هر دم شگفته بر رخم زان خارها گلزارها  از خار خار عشق تو در سینه دارم خارها

 اشک آمده تا دامنم از هر مژه چون تارها  از بس فران و شیونم چنگیس  خم گشته تنم
 کرده پیرهن شسته به خون رخسارها صد چاک ره جانب بستان فگن کز شوق تو گل در چنن
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 عنری پی نظاره سر بر کرده از دیوارها  تا سوی باغ آری گذر سرو و صنوبر را نگر
 بیکاریس  این کارهاجائی که باشد نقل و می  زاهد به مسجد برده پی  اجی بیابان کرده طی

 سی بازارهادیوانه ام باشد مرا با خود ب  هر دم فروشم جان ترا بوسه ستانم در بها
 یکاار میرد هر کسی بیچاره جامی بارها  تو بوده یار هر خسی من مرده از غیرت بسی

جناه زیاایی شناختی در بی  اول کلنه خار اس  که عاشق از عشق معشوق خارها در سینه دارد و این خارها باعاث  
« خاوار »ی تواناد واژه تکارار اسا  و مای   شود. کلنه خار در این بی  دارای آرایاه  شگفتن گلزارها در چهره اش می

باشد. هنچنین مراعات نظیر بین واژگان )زبونی و ذم ( را به ذهن متاادر کند که در این صورت دارای ایهام تاادر می
های هنری شعر و انسجام این بی  اسا . در بیا  دوم شااعر باا بیاانی زیااا و       گل، خار و سینه و رخ از دیگر جناه

داند. در این بی  شاعر به زیاایی دهد عل  خم شدن تنش میو شیونی را که در فراق معشوق سر می هنرمندانه فران
تن را به چن، تشایه کرده اس  و خنیده بودن چن، را مد نظر داشته اس . واژه چن، و تار مراعات نظیار هساتند.   

تفاده از واژه ساده گل مفاهیم زیااایی  نکته جامب توجه در بی  سوم توصیف ماامره آمیز معشوق اس  که شاعر با اس
کند. چاک کردن پیرهن و شستن چهره را به گل نسا  داده اس  که تشایص یا استعاره مکنیه اسا . بیا    خلق می

چهارم در واقع دربرگیرنده مفهوم بی  قال اس  که نشان دهنده این مطلب اس  که در غزل ابیاات دارای انساجام و   
کند. از آنجاا کاه ایان دو    شاعر هنرمندانه و با دید نافذ از دو واژه سرو و صنوبر استفاده میهناهنگی معنایی هستند. 

درخ  در ادبیات نناد بلندی و راس  قامتی هستند شاعر عل  بلندی و بر افراشته بودن آنها را برای نظاره معشاوق  
ت دیگر نداشته باشد مفهوم و معنی ریاا را در  داند که به سوی باغ آمده اس . بی  پنجم شاید ارتااط معنایی با ابیامی

گوید که در هیچ بازاری صورت ننای گیارد او   برمی گیرد. شاعر در بی  ششم از معامله و خرید و فروشی سان می
خرد و خود از این بازار شگف  زده اس . شااعر دو واژه را بارای معاملاه    فروشد و در عوض بوسه را میجان را می
کند، این نشان دهنده ذوق بلند شاعر اس  که چنین ترکیاات زیااا و  ه به ذهن کنتر کسی خطور میکند کانتااب می

ها ساده و معنومی به کار رفتاه اناد اماا    کند. در بی  هفتم، مانند ابیاتی که بررسی کردیم واژهشگف  انگیزی خلق می
متوازی بین دو واژه خسی و بسای اسا . نکتاه     مفاهیم بسیار زیاا و قابل تامل هستند. آرایه مفظی در این بی  سجع

گیرد اماا بارای او بارهاا از غیارت،     کند که یکاار صورت میقابل توجه در این بی  مرگ اس  که شاعر یادآوری می
 افتد.  مرگ اتفاق می

باه عرصاه   شاود و پاا   کند که جامی بعد از این که از دریای عشق سایراب مای  دومتشاه در ادامه به این نکته اشاره می
-داند و روی به اشعار که سرشار از معارف و  قاایق هساتند مای   گذارد، شعر گفتن را بر باد دادن عنر میعرفان می

 گوید.  آورد و قصاید دیگران در این باره را جواب می
 و در آخر  ال که جهان را از دبدبۀ چاوش سلطان عشق پرشور گردانید دماغش از باوی ریاا ین گلازار  قاایق و    »

معارف معطر و چشم جانش از نور عامم ملکوت منور گردید پیش ذوق گف  و گوی غیر نناند و قلناش از تحریار   
 فرماید:   روف مجازیه به تفسیر آیات  قایق جاری گش  و در این باب می

 دل شیفتۀ خیال مپسند دگر   جامی دم گف  و گو فرو بند دگر
 (.  ۸::۱۳:۱:)دومتشاه، « سیه شد ورقی چند دگرانگار    در شعر مده عنر گراننایه به باد

کند. چون تعداد این ابیات زیااد اسا    دهد بیان میدر ادامه اشعاری را که به قصیده بحر االبرار امیر خسرو پاسخ می
 کنیم.  های شاخص تر را بررسی میپر دازیم و بی فقط به مضنون کلی اشعار می

بندگی موالنا مستررق بحر معانی اس  و هر چند گاهی تصنیفی هنچو عقد گوهر  اال »گوید: دومتشاه سنرقندی می
رسد و جوابی که موالنا قصیدة بحر االبرار امیر خسارو  شاهوار منظوم و منثور از آن بحر الیتناهی به سا ل وجود می

 )هنان(. « را فرموده به تنامی خواهیم آورد
باشاد. ابتادا   به طور کلی شامل مضامین اخالقی، عرفانی، دینی مای  این قصیده که در جواب قصیده امیر خسرو اس 

 پردازد:  کند و به نصیح  میابیاتی درباره زر و ثروت بیان می
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 در برش دل بحر دانش او شه بحر و بر اس   گر ندارد سیم و زر دانا منه نامش گدا
 (.  ۸::۳۱:۱:باالترس  )دومتشاه، صفر چون خامیس  ز ارقام عدد   کیسه خامی باش بهر رفع  یوم امحساب

داند. واژه بارش و دل،  در بی  اول بحر دانش تشایه بلیغ اس  که شاعر در واقع به نوعی، دل را دریایی از دانش می 
کناد و باه   سیم و زر مراعات نظیر هستند. شاعر در بی  دوم باز هم از ذوق و قریحه بی نهای  خویش اساتفاده مای  

پردازد ترکیب کیسه خامی بودن که کنایه از چیزی نداشتن اسا  باا توجاه باه اداماه      های زیاا میخلق مفاهیم و واژه
تواند کنایه از زر و سیم نداشتن باشاد. مصارع   مصرع که کیسه خامی بودن را برای یوم امحساب به کار برده اس  می

 دوم ارسال امنثلی برای مصرع اول اس .  
  شر گور خویشتن بینی که مور بی پرس   گور رل کار مور باشد گر روی با او ب

 گاه موم آرام کشتی را از ثقل منگرس   چون کنند اهل  سد طوفان طریق  لم گیر
 کشتن آن آتش که اندر سن، و آهن مضنرس   با  سودان مطف خوش باشد ومی نتوان بآب

 کانچه در پرواز دارد اعتاار اول پرس   گر عروم نفس خواهی بال هن  بر گشا
 کاک از آن دارد که دور از خلق بر کوه و درس  )هنان(  راه عزم  جوی و خرم زی که چندین قهقهه

شاعر در بی  اول یکی از صفات ناپسند انسان را بیان کرده و به نکوهشش پرداخته اسا . آرایاه تکارار در دو واژه     
باشند. به  سد که از دیگار   رف اول می خورد، این دو واژه دارای جناس ناقص اختالفی دربه چشم می مور و گور

صفات ناپسند انسان اس  در دو بی  اشاره کرده اس . شاعر بسیار نکته سنج اس  از امفاظ سااده باه معاانی پرباار     
رسد، در این بی ،  سادت اهل  سد را با تشایه مضنر به طوفانی تشایه کرده اس  کاه انساان بایاد در مقاابلش     می

کند و موم آرام کشتی را از سنگینی منگار  مصرع دوم با بیان زیاا از آرایه ارسال امنثل استفاده میصار پیشه کند و در 
داند که در واقع این موم آرام استعاره از صار و بردباری انسان در برابر  سد  اسدان اس . باین آب و آتاش در   می

امنثلای بارای مصارع اول اسا . شااعر باا نااوغ        بی  سوم آرایه تضاد وجود دارد. مصرع دوم در واقع  ام  ارسال 
شاوند، در برابار ناوع رفتاار باا      سرشارش از مفهوم سن، و آهن که به طور طایعی باعث به وجود آمادن آتاش مای   

کند. بال، پرواز و پر مراعات نظیر بی  چهارم هستند و بال هن  اضاافه تشاایهی )تشاایه بلیاغ(      سودان استفاده می
ای تشیه کارده کاه نیااز باه پار      ر به زیاایی و با استفاده از تشایه مضنر عروم نفس را به پرندهاس . در این بی  شاع

-روند بیان میدارد تا بتواند اوم بگیرد. در بی  آخر عزم  گزینی و خلوت را که از مضامین  وزه زهد به شنار می

نی بود. از آنجا که جامی یکی ار عرفا اسا   دادند هنین عزم  گزیکند. یکی از کارهایی که صوفیان و عرفا انجام می
 داند.  کند و آن را باعث سرخوشی میبه عزم  جویی سفارش می

داناد. چاون   دومتشاه از آثار جامی، نفحات االنس را دارای محاوبی  در نزد افاضل و از دیگرآثارش برجساته تار مای   
وی هنوز باه رشاته تحریار در نیاماده اسا . چاون        دومتشاه هم عصر با موالنا اس  شاید تا آن زمان آثار دیگری از

های دیگری به سا ل وجود خواهد ریا  و عل  دیگری کند که از دریای  کن  دردانهدومتشاه در انتها اشاره می
 گرفته اس  به خاطر این بوده که درباره مقامات اومیاء ا،هل اس .  که این اثر موالنا بیشتر مورد توجه قرار می

صنفات بندگی موالنا که  اال از قوت به فعل آمده و محاوبی  و مطلاوب اکاابر و افاضال اسا  نفحاات      آنچه از م»
االنس اس ، در بیان مقاالت و مقامات اومیاء ا،هل امعظام در نثر و جواب چند نساه منظوم شایخ نظاامی مثال ماازن     

  مم یزمی بعدامیوم هنواره از اموام ایان  االسرار و غیره و نساۀ معنا و چند کتاب در تصوف و بهدای  ازمی و عنای
 )هنان( « ها به سا ل وجود خواهد ریا  انشاا،هل تعامی و ده امعزیزبحر  کن  و معرف  دردانه

وی در عذوب  کالم و شیرینی سان و صفای تقریر و شکستگی نفس و پاتگی بیان،  سن ادا و نزاکا  معاانی و   »
رز عدیم امنثال اسا . . . خالصاه جنااب موماوی را در فان ساانوری       مال   امفاظ و فصا   گفتگو و بالغ  ط

« گاردد ای اس  که نناودار مای  قدرتی بود که به تقریر نگنجد. . . این چند بی  از گنجینۀ خاطر دریا مقاطرش ننونه
 (.  ۱۸۵:۱:۸۱)داغستانی، 
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هنان طاور کاه در ساطر بااال بیاان      پردازیم. در این قسن  به ذکر اشعاری که داغستانی از جامی نقل کرده اس ، می
از کتاابش را   ۵۱۳تا  ۱۸۵ای از گنجینه خاطر اوس . از صفحه کردیم داغستانی اشعاری را از جامی برگزیده که ننونه

بعد از شرح ماتصری درباره جامی به این اشعار اختصال داده اس . به طور کلی این اشعار شامل مضامین عاشقانه 
تواند زمینی باشد و هم آسنانی( غم و اندوه، جدایی، وصال معشوق شوق در این اشعار هم میو عارفانه )در واقع مع

کند، اما با توجاه باه   باشد. در ابتدا غزمی از موالنا که مضنون و محتوای آن جدایی از معشوق اس  بیان میو. . . می
 دهیم. را شرح می تواند باشد. اینک این غزلابیات معشوقش گاهی زمینی و گاهی آسنانی می

 بادا هزار جان مقدس تو را فدا   یا من بدا جنامک فی کل ما بدا
 وین طرفه تر که از تو نیم یک نفس جدا  می نامم از جدایی تو دم به دم چو نی

 رساند از آن نوا ی نوید مطف  به جانب ماکه می  أ من شوقا امی دیار مقی  فیها جنال سلنی
 فإن سحدنا امیک نسجد و ان سعینا امیک نسعی  ریم کوی تو کعاۀ دل جنال روی تو قالۀ جان،

 قسم به جان  که برندارم سر ارادت ز خاک آن پا اگر به جور برآوری جان و گر به تیرم بیفکنی سر
 مرض  شوقأ و م  هجرا فکیف اشکو امیک شکوا به ناز گفتی فالن کجایی چه بود  ام  در این جدایی

 به کنج فرق  نشس  محزون، به کوی محن  گرف  ماوا جامی مجال بودن ندید زان روبر آستان  کنینه 
 (.  ۱۸۵:۱:۸۱)داغستانی،  

خورد، چون مصرع اول عربی بیان شده اسا . باادا فعال دعاایی و باا واژه فادا       در بی  اول آرایه ملنع به چشم می
-کند که از جدایی معشوق نامه سر مای تشایه میدهند. در بی  دوم شاعر خود را به نی جناس اختالفی را تشکیل می

آورد که در واقع از معشوق جدا نیس . مصارع اول  دهدو با هنرمندی تنام مصرع دوم را به نوعی رد مصراع اول می
های شعر جامی باشد در این صورت بی  دارای آرایاه ملناع   بی  سوم عربی بیان شده اس  که شاید یکی از ویژگی

رم جامی با هنرمندی جنال روی معشوق را به قاله جان و  ریم کویش را به کعاه دل تشایه کرده اس . در بی  چها
هاای  اس . قاله جان و کعاه دل اضافه تشایهی هستند. مصرع دوم آرایه ملنع دارد. قاله و کعاه سجع متاوازی و واژه 

یم عاشاق در برابار معشاوق را اسا ،     دهند. برجستگی بی  پنجم تسلجان و دل مراعات نظیر را در بی  تشکیل می
نکته قابل توجه این اس  که هر چقد معشوق در  ق عاشق جفا کند باز هم عاشق به ارادت نسا  به معشاوق پاای   

دهناد.  های این بی  را تشاکیل مای  بند اس . جان، سر و پا مراعات نظیر، جان  و جان جناس ناقص افزایشی، آرایه
ق در واقع  کای  از غرور و سرکشی معشوق در مقابل عاشق دارد. مصرع دوم ایان  در بی  ششم با ناز گفتن معشو

 بی  ملنع اس . در بی  هف  کنج فرق  و کوی محن  اضافه تشایهی هستند. 
کند درباره قرب امهی و اینکه خود جامی به قرب خداوند نرسایده اسا  و از خادا    از این گونه اشعار باز هم بیان می

 به سوی عرفان برساند. محتوای این اشعار دینی و عرفانی اس .  خواهد او را می
 بی سابقۀ مطف ازل نتوان یاف   قرب تو به اسااب و علل نتوان یاف 

 تو بی بدمی تو را بدل نتوان یاف    بر هر چه بود توان گرفتن بدمی
 راهی اس  ز خلق سوی  ق ار کم و کاس  راهی اس  ز  ق به خلق بس روشن و راس 

 و آن کس که درین رهش فکندند، نااس   کس که از آن رهش رساندند، رسید هر
 وندر طلب تو نقد هستی در باخ   مسکین دل من بر آتش عشق گداخ 
 (  ۵۳۸-۹بنشس  و به درد و داغ دوری در ساخ  )هنان:   آخر خود را به وصل الیق نشناخ 

علل، سجع متوازی هستند. تکرار واژه بدل زیاایی به بی  دوم در بی  اول به ازمی بودن مطف  ق اشاره دارد. ازل و 
کند. در بی  سوم ابتدای مصراع ها طرد و عکس اتفاق افتاده داده اس . به بی بدل و بی مانند بودن خداوند اشاره می

ل از خود، ماف  های خلق و  ق. بی  چهارم با بی  قاهای مفظی به زیاایی بی  افزوده اند مثل تکرار واژهاس . آرایه
ونشر دارد. در مصرع اول آز آن رهش منظور راه  ق در بی  اول و در مصارع دوم دریان رهاش منظاور راه خلاق      
هستند. آتش عشق در بی  پنجم اضافه تشایهی اس . گداختن دل در آتش عشق کنایه از بی تابی و سااتی کشایدن   
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  که شاعر ابتدا توضیحاتی درباره راه رسیدن خداوناد  اس . برجستگی بارز بی  ششم با توجه به ابیات قال این اس
کند در آخر خود را الیق ننی داند و با هنرمندی این نکتاه را باا امفااظ سااده و معناومی بادون هایچ گوناه         بیان می

خواهاد  در مصرع دوم آرایه مفظی این بی  اس . در ابیاتی از خداوند می« د»کند. وام آرایی  رف پیچیدگی بیان می
 هنانطور که گار را مسلنان کرد او را هم به سوی عرفان راهننایی کند.  

 راهی دهیم به سوی عرفان چه شود؟   یا رب برهانیم ز  رمان چه شود؟
 یک گار دگر کنی مسلنان چه شود    بس گار که از کرم مسلنان کردی

  مضنون عرفانی دارد. بیا  دوم دارای آرایاه   در بی  اول  رمان و عرفان سجع متوازی در این بی  هستند. این بی
ردامصدر علی امعجر اس  واژه گار در اول مصرع اول و دوم تکرار شده اس  و واژه مسلنان در بی  آرایه تکارار را  
تشکیل داده اس . جناه زیاایی شناختی بی  این اس  که شاعر در واقع به نوعی از تشایه مضنر استفاده کرده اسا   

 ان رفتن خویش را به مسلنان کردن گار تشایه کرده اس .  به سوی عرف
وامه داغستانی از میان آثار جامی فقط چند اثر را نام برده اس  شاید از نظر او این آثار از بقیه مهم تار و برجساته تار    

   ای نکرده که کدام اثر جامی از نظر او مهم تر و برجسته تر نسا  به دیگر آثار اس .باشند اما اشاره
 (.  ۱۸۵:۱:۸۱)داغستانی، « چهار دیوان و مثنویات ساعه و نیز مثنوی دیگر در تعریف کعاۀ معظنه. . ». . . 

، که در برگیرناده   اینک به اشعاری که رضا قلی خان هدای  برای ننونه از جامی برگزیده چند غزل و تعدادی رباعی
داند و باه  دازیم. هدای  اشعار جامی را بی شنار میپرمضامینی چون جدایی، جفای معشوق، عرفان و دینی اس  می

 کند:  چند بی  از غزمیات و رباعیات اکتفا می
 (.  ۹::۱۵:۱)هدای ، « اگر چه اشعارش بی شنار اس  به چند بی  از غزمیات و رباعیاتش پرداخ  ازوس »

 (. ۱۸تاریک شای دارم با این هنه کوکاها )هنان:    ریزم مژه کوکب بی ماه رخ  شاها
-گیرد که بدون چهره هنچون ماه معشوق ، از مژه عاشق سرازیر مای در این بی  شاعر کوکب را استعاره از اشک می

 شود. 
 یا طاقتی و صاری این پیر ناتوان را  ر نی بده خدایا آن سنگدل جوان را

 پژمردگی ماادا آن تازه ارغوان را )هنان(.   گر زرد شد گیاهی در خشکسال هجران
کند. بین پیر و جاوان آرایاه تضااد وجاود دارد.     ی  اول  ام  درخواس  و تقاضای شاعر از خداوند را بیان میدر ب

خشکسال هجران اضافه تشایهی و ارغوان و گیاه مراعات نظیر در بی  دوم هستند. این بی  ادامه بی  اول اس  کاه  
 تواند استعاره از جوان باشد.  به بی  اول میکند. تازه ارغوان با توجه درخواس  و تقاضای شاعر را کامل می

هدای  از بین آثار جامی، دیوان شعر، هف  مثنوی، یوسف و زمیاا و موایح او را ذکر کارده اسا  و از نظارش ایان     
هایی کاه  آثار مرغوب و معروف تر از بقیه هستند و بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. شاید هدای  با تحقیق و بررسی

دیوان شعر و کتاب  »اده در روزگار خویش به این نتیجه رسیده اس  که این آثار در بین مردم معروف هستند. انجام د
 (.  ۹::۱۵:۱)هدای ، « ساعه اش مکرر دیده شده. یوسف و زمیاایش مرغوب و موایحش معروف

ر آبدارش زیااده از آنسا    اگرچه اشتهار اشعا»سام میرزا به ذکر چند غزل، قطعه و رباعی از جامی اشاره کرده اس : 
 (.  ۸۵:۱:۵۲)سام میرزا، « که ا تیام بایراد داشته باشد بهنه  ال این دو سه غزل و چند بی  از مثنویات او آورده شد

کند که مضنونی عاشقانه دارند و در توصیف معشوق با بیانی زیااا و رساا اسا  و هنچناین     وی اشعاری را ذکر می
یده که محتوا و مضنونش دینی اس  و درباره مدح اهل بی  اسا . در ایان ابیاات    چند بی  از سلسله امذهب برگز

 داند.  های عارفان میکند و این را از رسمجامی خود را دوستدار اهل بی  و دشنن ماامفان ایشان معرفی می
 مد   خویشتن کند یعنی    مادح اهل بی  در معنی

 و هراساز خدایم بود امید    مومنم مومنم خدای شناس
 نیس  از طاع کج نهادم باک    های اعتقادم پاکاز کجی

 دشنن خصم بد سگال ویم    دوستدار رسول و آل ویم
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 الیاافون مومۀ امالئم    مس  عشقند عاشقان دایم
 کن  منهم و ال أخاف املوم    انا موالمهم و مومی امقوم

 کی ز کید منافقان ترسم   چون بود عشق عاشقان درسم
 رسم معروف اهل عرفانس    ه رفض اس  محض اینانس این ن

 رفض فرض اس  بر خفی و جلی   رفض اگر هس   ب ال علی
 قدر من از دکان ایشانس    جوهر من ز کان ایشانس 

 (.  ۸۸ا۸۹گش  روشن چراغ من زان زی  )هنان:   هنچو سلنان شدم ز اهل امای 
کناد. هناه ابیاات دارای    مادح و مد   در بی  اول جناس اشتقاق هستند. درباره مدح اهل بی  مطلای را بیان مای  

خاوف و  »باشند. در بی  دوم واژه مومنم که برای تاکید تکرار شده اسا . دو واژه امیاد و هاراس    انسجام معنایی می
این مفاهیم توجه داشته اس . در بی  سوم اعتقادم و از اصال ات صوفی اس  از آنجا که جامی عارف بوده به « رجا

نهادم سجع متوازی و دو واژه پاک و باک جناس خط هستند. در بی  چهارم شاعر به نکته دینی اشاره دارد. خاود را  
داند. دو واژه آل و بدسگال جناس ناقص افزایشی هستند. یک مصرع در بی  پانجم و  دوستدار پیامار و خاندانش می

  ششم عربی به کار رفته اس  در این صورت آرایه ملنع به کار رفته اس . نکته کلیدی در بی  هفاتم عشاق   کل بی
کند. عاشقان و منافقاان  کند. شاعر این نکته را به خوبی و با امفاظ ساده بیان میاس  که هر ترسی را از انسان دور می

داناد. رفاض و   ، که عشق را از رسم و رسوم عارفان مای سجع متوازی هستند. بی  هشتم کامل کننده ابیات باال اس 
دهاد  آید کاه نشاان مای   باشند. بی  نهم در ادامه و کامل کننده معنی بی  قال میمحض دارای آرایه سجع متوازی می

شاعر به انسجام و یکدس  بودن ابیات توجه دارد. در این بی  واژه رفاض در اول مصارع اول و مصارع دوم آرایاه     
های کاان  علی امعجز را به وجود آورده اس . دو واژه رفض و فرض جناس قلب هستند. در بی  دهم واژهردامصدر 

و دکان جناس ناقص افزایشی در  رف اول هستند. تشایه نهفته در بی  یازدهم وجود دارد که تشایه خود )شاعر( به 
د چند بی  در مکافات از سالمان و ابسال، سلنان اس . در ادامه از هف  اورن، جامی اشعاری را برگزیده اس  مانن

تحفۀ اال رار، ابیاتی در وصف به آب در آمدن یوسف، یک بی  از خردنامه اساکندریه در وصاف شاتر و ابیااتی از     
 کنیم. میلی و مجنون. که به عل  طوالنی شدن مطامب از ذکر آنها خودداری می

ری برجسته تر ندانسته اس  تقریاا تنام آثار جامی را ذکر کارده  سام میزرا از میان آثار جامی، هیچ کدام را از دیگ 
هایی از اشعار جامی اشاره کرده اس ، که بسیاری از ابیات، در تاذکره تحفاه ساامی و    اس . آذر بیگدمی هم به ننونه

نظار داشاته   خوردند که چون بیگدمی بعد از آنها به تذکره نویسی پرداخته، شااید باه آنهاا    ریاض امشعرا به چشم می
کنایم.  های دیگر بیاان کاردیم خاودداری مای    کنیم و از ذکر ابیاتی که در تذکرهاس . ما چند بی  برای ننونه بیان می

غزمیاتش ننونه کامل غزل عاشقانه اس . درباره جدایی از معشوق دو بی  از غزمی برگزیده اس  که با زبان سااده و  
 کند:  روان رفتن و جدایی از معشوق را بیان می

 خار دهید مرا کز کدام سو رفته اس     بجانب سفر آن ترک تندتر رفته اس 
 (.  ۵::۵۳:۱کشم بدیده غاار رهی که او رفته اس  )بیگدمی،   بگردش ار چه رسیدن ننی توان باری

ا باه  کناد اماا در بیا  دوم بسایار هنرمنداناه غااار راه معشاوق ر       در بی  اول بسیار ساده، رفتن معشوق را بیاان مای  
کشد شاعر از مفهوم سرمه کشیدن به چشم این مضنون را خلق کرده اس  چون معنوال سرمه را بارای  چشنانش می

 کشد.  کشیدند و در اینجا شاعر بجای سرمه غاار راه معشوقش را به چشنانش میروشنایی چشنان می
 داند:  گرفتار و شیفته معشوق می کنیم که باز هم شاعر خود راای از رباعی را هم بیان میدر پایان ننونه

 افتاده بدام تو بقصد عجز و نیاز   گنجشک ضعیف توام ای مایه ناز
 (. ۵۸آیم باز )هنان: چون رشته بدس  تس  می   هر چند بپا گذاریم رشته دراز
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سا  عاشاق   در بی  باال شاعر با تشایه مضنر خود را تشایه به کنجشک ضعیف کرده اس . این بی  اشاره به مقاام پ 
داند. ای مایه نااز اساتعاره از معشاوق اسا  هناان طاور کاه        دارد که خود را در مقابل معشوق کنجشک ضعیفی می

 ها و ترکیاات در نهای  سادگی هستند کهاز آن ها معانی و مضامینی پربار خلق شده اس .  کنیم واژهمال ظه می
هف  مثنوی وی را بعد از خنسه نظاامی بهتارین کتااب در    داند و بیگدمی، جامی را در هنه فنون سانوری استاد می

در مراتب نظم کنال مهارت داشته و در هناه فناون ساانوری اساتاد اوسا . دیاوان غزمیاات و        »داند. این زمینه می
رباعیات تنام کرده و هف  مثنوی به سلک نظم کشیده به ساعه امحاق بعاد از خنساه نظاامی کتاابی باه ایان امتیااز         

ای به اشعار جامی نکرده فقط به توصیف آنهاا پرداختاه   (. امیر علیشیر نوایی اشاره۵::۵۳:۱)بیگدمی، « مال ظه نشده
 اس :  

)ناوایی،  « اشعار ایشان سراسر زیاا و دمکش و صفحۀ خاطر اهال عاامم از نظام روح پارور ایشاان مازین و مانقش       »
۵۳:۱:۳:  .) 

باشد و در هار بهشا  باه ذکار گروهای از شاعرا       یدر قسن  دوم کتاب مجامس امنفایس که شامل هش  بهش  م 
پرداخته اس  که بهش  سوم را به شعرای معاصرش که با آنان صحا  و برخورد داشته، و اشعارشان مورد پساندش  

گویاد:  واقع شده، اختصال داده اس . جامی یکی از این شعرا معرفی شده و درباره عل  ذکر نکردن اشاعارش مای  
)ناوایی،  « چون دیوان و کلیات تصاانیف او در میاان عامنیاان شاهرتی تناام دارد ا تیاام باه ذکار شاعر او نیسا           »

۲۲۹:۱:۳:  .) 
 

 فضل و دانش موالنا جامی  
اناد. ایان مارد بازرگ از جنلاه      هایی که بررسی کردیم موالنا را انسانی با فضل و کناالت معرفی کارده در اکثر تذکر

در زمان خود به محاوبی  رسید و سرآمد فضال شد. موالنا از هنان دوران جوانی فضاایل نفساانی    شاعرانی اس  که
در عنفوان جوانی روی به جانب اکتساب فضایل نفساانی آورده و در انادک   »گوید: را کسب کرده اس  سام میرزا می

وی ماردی  »کناد:  النا اشااره مای  (. هدای  هم به فضل مو۸۳:۱:۵۲)سام میرزا، « زمان سرآمد فضالی آن زمان گش 
(. آذر بیگدمی با ساام میارزا هام عقیاده     ۹::۱۵:۱)هدای ، « بوده، فاضلی بلند هن  و عارفی با علم و  کن  بوده

« در اوایل  ال به تحصیل کناالت پرداخته در اندک زماانی سارآمد فضاالی زماان خاود گردیاده      »گوید: اس  و می
 (.  ۵::۵۳:۱)بیگدمی، 

 
 ر دوران حیاتششهرت جامی د

-شهرت و آوازه جامی بسرع  به هنه آفاق رسید. از دور و نزدیک برای فیض بردن از محفل و مجلاس موالناا مای   

کند که موالنا چنان مشهور بود که نیازی به بیان و ذکر ا وال و آمدند. سام میرزا در تحفۀ سامی به این نکته اشاره می
و نهای   دث ا تیام به تقریر  ال و تاین مقال ندارد چه پرتاو فضاایل    آنکه از غای  علو فطرت»فضایلش نیس : 

(. آذر ۸۵:۱:۵۲)ساام میارزا،   « او از شرق تا به اقصای غرب رسیده و خوان نوال افضامش از کاران تاا کاران کشایده    
ای بهاره  داند و این موضوع باعث شد که بزرگان و علنا بار بیگدمی شهرت جامی را به عل  کناالت نفسانی وی می

صی  کناالت نفسانی به دور و نزدیک رسایده علناا و   »بردن از سانان و وجود این عارف بزرگ به خدمتش برسند:
(. ۵::۵۳:۱)بیگادمی،  « شادند زهاد به شوق ادراک صحاتش ترک دیار خاود کارده باه فایض خادمتش مساتفیذ مای       

-داند که با صارا   مای  می را آنقدر زیاد میداند، او کناالت و فضایل جاداغستانی جامی را مرجع خال و عام می

شرح فضایل و کناالتش در این ماتصر نگنجد. علو منزمتش به سر د کناال  »گوید در کتاب ماتصرش ننی گنجد: 
 (.  ۱۸۳:۱:۸۱)داغستانی، « رسیده در عهد خویش مرجع خال و عام بود

توان گف  نفسانی جامی بیان شده اس ، که میها سان از فضل و دانش و کناالت چنانکه دیدیم در هنه این تذکره
 تواند باشد.  از نظر این تذکره نویسان هنین صفات عل  شهرت جهانی موالنا می
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از آنجاا  »داند: محقق و نویسنده انگلیسی عل  شهرت جامی را در دوران زندگانی اش این گونه می ۱اما ادوارد براون
دوری جس  شاید به هنان عل  کنتر شاعری در ایران مانند او موفق شاد کاه   که جامی از تنلق و مداهنۀ با بزرگان 

در اثنای زندگانی خویش دارای  رمتی چنان عظیم و شهرتی چنان وسیع شود. وجود مکتوباات جاامی باه مناماک     
د باراون،  )ادوار« کناد.  شرق و غرب، از بالد روم تا دیار هند به شهرت جهانگیر آن استاد در زمان  یاتش دالم  می

۵۱۵:۱:۳۳  .) 
 

 برتری دادن جامی در مجالس النفایس  
شد. و با هم امیر علیشیراز جنله معاصران موالنا جامی بود و ارزش و ا ترامی خال برای این عارف بزرگ قایل می

دوستی بی غل و غشی داشتند و نوایی در مجامس امنفایس، جامی را نسا  باه دیگار شاعرا کاه باه ذکار ا وامشاان        
آفتابی که زمان با رای عامم آرایش مااهی و اهال زماان را شارف نامتنااهی میسرسا  و      »رداخته، برتری داده اس : پ

محیطی که از مطایف طاع گوهر زایش جیب اهل دوران پر از موموی مکنون و در اظهرس ،  ضرت ماادومی شایخ   
ایج خااطر اناوار آن  ضارت از جهانیاان کام      االسالمی: موالنا نورامدین عادامر نن جامی اس  که تا جهان باشد نت

گردد و مهتر گروهی که درین رسامۀ محقور مساطور  نگردد و چون سر و سرور جناعتی که درین ماتصر مذکور می
 (.  :۲۱:۱:۳:)نوایی، « شود آن جناب اس  از نوشتن اسم ماارک ایشان گزیر ندیده بدین گستاخی ننودهمی

ای در وصف و ستایش جامی تامیف کارده کاه آن را خنساه    مجامس امنفایس، رسامهنوایی عالوه بر برتری جامی در 
میر علیشایر عاالوه   »ای اس  که امیر علیشیر نسا  به دوستش داشته اس . امنتحیرین نامیده اس  و این نشانۀ عالقه

وصاف و ثناای او باه     ای نیاز سراسار در  نناید، رسامهبر ذکر ماتصری که در ابتدای کتاب مجامس امنفایس از او می
(. وامه داغستانی هام باه ایان    ۵۱۵:۱:۳۳)ادوارد براون، « نامیده اس « خنسه امنتحرین»رشتۀ تامیف درآورده و آن را 

موضوع که امیر علیشیر نوایی به ستایش جامی در مثنویات خویش پرداخته، و خود از پیروان و مریدان جاامی باوده،   
ر علیشیر که مطاع پادشاه مزبور بوده از معتقدان بلکه از مریدان اوس . در مثنویاات  نظام امدین امی»اشاره کرده اس : 

 (.  ۱۸۳:۱:۸۱)داغستانی، « خویش ستایش موموی بسیار فرموده
 

 اوضاع جامی در زمان پادشاهان وقت
در دوران ای کنابیش آرام و بی دردسر بوده اسا . باصاول   دوره جامی، مقارن با سلطن  تینوریان بوده که دوره»

 کوم  شاهرخ و سپس در دوران سلطن  سلطان  سین بایقرا، شهر هرات به اوم آبادانی و رونق خود رسیده باود  
و امیر علیشیر نوایی، که مردی دانش دوس  و شاعر بود، در آبادانی این مرکز  کومتی نقش به سزایی داشته اسا ،  

ی شهر هرات و اجتناع شااعران و هنرمنادان در آن جاا ماوثر باوده      از میان پسران شاهرخ، بایسنقر میرزا نیز در آبادان
اس . در مشرق ایران، سالطین تینوری  کوم  داشتند که سنرقند و هرات پایتا  آنها بوده اس  و جامی با ایان  
، سالطین هم عصر بوده و دوران  کوم  آنها را درک کرده اس ، شاهانی چون: شاهرخ میرزا، میرزا ابوامقاسام باابر  

 (.  ۱:۱:۲۳) کن ، « میرزا بو سعید گورکان و سلطان  سین بایقرا
-هایی از شش تذکره مورد بحث، که گواه بر ا ترام جامی در زماان پادشااهان وقا  اسا  مای     اینک به شاهد مثال 

 پردازیم:  
در زمان سلطان ابوسعید و سلطان  سین میارزای باایقرا معازز و محتارم باوده و در محفال شااهان و شااهزادگان         »

(. داغستانی هم این نکته را بیان کرده اس  که پادشاهان وق ، در مقابال جاامی   ۵::۵۳:۱)بیگدمی، « وجودش مرتنم
در خدم  موموی کنال عقیدت و اخاالل داشاته    پادشاه ذی جاه ابواماقا سلطان  سین»کنال اخالل را داشته اند: 

و نظام امدین امیر علیشیر که مطاع پادشاه مزبور بوده از معتقدان بلکه از مریدان اوس . در مثنویات خاویش ساتایش   
 (.  ۱۸۵:۱:۸۱)داغستانی، « موموی بسیار فرموده و امحق وی الیق ستایش دانشنندان آفاق اس 

                                                           
1
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برای  در باب ا ترامش کوشیده چنانکه مشهور اس  که وی یک نوبتی متوجاه مجلاس   سلطان »گوید: سام میرزا می
او شد چون خار انعقاد صحا  عشرت بدو رسید معاودت ننود چون پرتو این خار به پیشگاه شعور آن پادشاه تاف  

رزا بیشتر از پیشاتر  ادوات و آالت مناهی را رفع ننوده، شاصی به طلب او روانه ننود . . . در زمان سلطان  سین می
ننودناد میار   مرتاه قاول یافته، پادشاه و سایر شاهزادگان و امرا و سایر ارکان دوم  موردش را باعزاز و اکرام تلقی می

 (.  ۸۳:۱:۵۲)سام میرزا، « علیشیر که مطاع پادشاه و سپاه بود غاشیه مطاوعتش بر دوش کشیده بود
باب جامی، به ا ترام و  رم  جامی در بین شاهان و شااهزادگان اشااره    های دیگر درعالوه بر این تذکره، در کتاب

 گوید: شده اس  که صح  گفته تذکره نویسان اس  از این ننونه در کتاب عارف جام از جالمی که در این باره می
وی زیس  و خودش هم شاعری بزرگ و صفجامی، چنان که اشاره شد، در دوره ی بزرگ ترین شاهان تینوری می»

مشرب بود، هنواره مورد ا ترام این شاهان بود. پیوسته با شاهان تینوری مراوده و مکاتاه داشته و از اظهاار نظارات   
مجاامس  »خود به آنها ابایی نداشته اس . سلطان  سین بایقرا، بیشتر از شاهان دیگر، به او  رم  داشته و در کتااب  

اختصال داده اس . از دیگر  امیان بازرگ جاامی، امیار علیشایر      ، مجلس پنجاه و هفتم را به ا وال جامی«امعشاق
خوانده، کاه  « نورا»، جامی را با عنوان مجامس امنفایسنوایی بود که ارادت و ا ترام خاصی به او داش  و در کتابش، 

 (.  ۱۱:۱:۸۱)جالمی، «  اکی از ارادت او نسا  به جامی اس 
، شاهزادگان و وزرا نقل نشده اس  بنابراین برای روشن شدن مطلب از ها عل  ا ترام جامی در نزد شاهاندر تذکره

 ایم که به بیان این نکته پرداخته اس .  کتاب دیگری در این زمینه استفاده کرده
باشد. این عقاید و افکار در از خصایص دیگر قرن نهم، انتشار عقاید متصوفه می»علی اصرر  کن  معتقد اس  که: 

اسالمی در آن زمان روام بسیار داس . شاهان تینوری ا تارام خاصای باه مشاایخ و بزرگاان      شرف و غرب منامک 
 (.  ۵:۱:۲۳) کن ، « پرداختندنهادند و  تی خودشان به ایجاد خانقاه میخانقاه می

 
 عرفان موالنا جامی

باا عناوان جاامی در     درباره عارف بودن موالنا جامی، مایل هروی در کتابی به نام جامی، مفصل یک باش از کتاابرا 
پهنه عرفان و تصوف به این موضوع اختصال داده اس . او معتقد اس  جامی از هنان خردساامی زمیناه ارادت باه    

جاامی خاود گفتاه اسا  کاه چاون       »صوفیه در دمش به وجود آمده اس  و در این باره داستانی نقال کارده اسا :    
آمده، عادامر نان کودک د )خرجرد جام( به سرای پدرش میه. ق. ا در خرگر ۹فارامدین مورستانی ا از مشایخ سدة  

-نویسانیده و این کودک جامی آنها را مینشانده و با انگش  نامهایی چون علی و عنر را در هوا میرا بر زانویش می

سااخته.  شده اس  و هم مطف و شفق  او و اطرافیانش را متوجۀ خاود مای  خوانده و موجب شگفتی شیخ موری می
تام ارادت و محا  این طایفه )صاوفیه( در  »این مطف و شفق  ا به قول جامی ا در بزرگسامی باعث شده اس  که   

 (.  ۲۱۸:۱:۵۵)مایل هروی، « او از خردسامی کاشته شود« دل
موالنا به بزرگان فرقه نقشاندیه ارادت خاصی داش  و در محضر ایشان به ریاض  و فقار و سالوک پرداختاه اسا .     

طریقه نقشاندیه، موسس این سلسله که طریق  نیز به نام وی مرسوم گردید، شیخ بهااء امادین محناد نقشااند )باه      »
کند( از مردم باارا اس . این طریق  از ایام  چینی هانسو گرفته تا قازان و استاناول و معنی کسی که کنده کاری می

های سنی و شایعه منشاعب گشا  )شااخه شایعه آن      و به شاخه آسیایی میانه و ایران به ویژه آذربایجان انتشار یاف 
ها گذارده شده و گوشه گیری و زهاد را  پیروان اندک دارد( طریق  نقشاندیه بر مانای زندگی دسته جنعی در خانقاه

ای اسا  باه رنا، زرد و    دارد. امتیااز ظااهری درویشاان ایان سلساله خرقاه      منکر اس  و ذکر خفی را معنول مای 
 (.  ۱۳۲ا:۱:۸::۱۳ قیق ، « )خاکستری

دس  ارادت به جناب عرفان ماآب شایخ االساالم قالاه امنحققاین و ساید       »گوید: دومتشاه سنرقندی در این باره می
امواصلین سعد امنله و امدین محند امکاشرری قدس ا،هل سره امعزیز داد که آن مرد معنی از مریدان و خلفاای خانادان   

مک دین و عارف معارف یقین شیخ االسالم و امنسلنین خواجه بازرگ بهااء   ماارک  ضرت شیخ امشیوخ سامک مسا
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امحق و امدین امنعروف به نقشاندیه قدس ا،هل تعامی رو ه بوده اس  و بندگی موالنا مدتی در قدم موالنا ساعد امنلاه   
ک  خادم   و امدین به سر برد و خدمات پسندیده ننود و ریاضات و مجاهدات فقر و سلوک  اصل ساخ  و به بر

 (.  ۸::۱::۳:)دومتشاه، « مینون آن بزرگوار موالنا را مقام عامی در تصوف و فقر پیدا شد
گوید، موالنا در خدم  بزرگان سلسله نقشاندیه باه ریاضا    آذر بیگدمی در این باره با دومتشاه هم عقیده اس  و می

 مشرول بود تا در عرفان به مقام واالیی رسید:  
خ سعدامحق و امدین کاشرری که وی یکی از مریدان سلسله نقشاندی بوده داده به ارشااد او  دس  ارادت بدس  شی»

 (.  ۵::۵۳:۱)بیگدمی، « مدتی به ریاضات و مجاهدات مشرول گردید و مقامات عامی و درجات متعامی دریافته
کند که گواه ایان  ی نقل میدرباره ارادت جامی به سلسله نقشاندیه، مایل هروی باز هم داستانی از دوران کودکی جام

 ارادت او اس .  
ه. ق. ا داشاته اسا . او کاه      ۸جامی نیز در کودکی دیداری با خواجه محند پارسا ا شیخ مشهور نقشاندیه در سدة  »

باا جنعای کثیار از    »ه. ق. ا خواجه پارسا از راه جام آهن،  جااز کارده اسا ، پادر جاامی کاه        ۸۲۲پنج سامه بوده:
به قصد زیارت ایشان )خواجه پارسا( بیرون آماده بودناد. . . یکای از متعلقاان را گفا  کاه او        نیازمندان و مالصان

)جامی( را بر دوش گرفته، پیش محفۀ با انوار ایشان داش . ایشان امتفات ننودند و یک سایر نااات کرماانی عنایا      
به خاندان خواجگان یا نقشااندیه  جامی نسا  « اعتقاد و ارادت و محا »و هنین نظر خواجه پارسا ساب «. فرمودند

 (.  ۲۱۹:۱:۵۵)مایل هروی، « شده اس 
سامگی با راهننایی خواجه عایادا،هل ا ارار    ۳۸در دوران کودکی شیفته تصوف و فرقه نقشاندیه شده اس  اما در سن 

 به تصوف و سیر و سلوک روی آورده اس . 
 ۳۸که مساتند باه مکتاوبی اسا  از جاامی، در  ادود        جوانی را در زمرة اهل مدرسه سپری کرده و بنابر نظر الری»

ها. ق. به رأی شیخ قدرتنند نقشاندی ا خواجه عایدا،هل ا رار ا مطامعه و ماا ثه به روش اهال     ۸۵۵سامگی، یعنی در 
 )هنان( « مدرسه ترک گفته و به تصوف و خلق و خوی صوفیان روی آورده اس 

 
 نتیجه گیری  

آید که موالنا جامی از ابتدای جوانی به تحصیل کناالت نفسانی پرداخا  تاا باه    بر میاز شش تذکره مذکور در مقامه 
ای رسید که فضل و دانشش شهره خال و عام شد. هنان طور کاه مشااهده کاردیم موالناا عاالوه بار اینکاه        درجه

در خادم    ای نوشایده و شاعری با ذوق و قریحۀ باالی بود ه اس  از دریای بیکاران عرفاان و تصاوف هام جرعاه     
 بزرگان فرقه نقشاندیه به سیر و سلوک عرفانی پرداخ  و عارفی واالمقام شده اس .  

هایی مورد نظر اکثرا درباره زندگینامه و شرح  امش اتفاق نظار داشاتند و اخاتالف چنادانی باین آنهاا وجاود        تذکره
اند که شاید چون هام عصار باا    نکردهنداش . بعضی از موارد از شرح  ال جامی را تعدادی از تذکره نویسان اشاره 

جامی بودند و جامی شهرت زیادی در بین معاصرانش داشته اس  از ذکر برخی موضوعات خودداری کرده اند. تنهاا  
اختالفی که بین تذکره نویسان وجود داش  تعداد آثار جامی بود که شاید ذکر نکردن بعضی از آثاار جاامی بااز هام     

ه نویسان با تصور اینکه آثارش در بین هنگان شناخته شاده اناد از ذکار آنهاا اجتنااب      بااطر شهرتش باشد. که تذکر
توان دریاف  کاه ایان اشاعار دارای جزاما  و     کرده اند. با بررسی اشعاری که تذکره نویسان انتااب کرده بودند، می
یسان برای ننوناه ذکار کارده    هایی که تذکره نواستواری، و روی هم رفته از سادگی و روانی برخوردار هستند و غزل

بودند یا معنی عرفانی داشتند و یا ذوق و  ال صوفیانه بر آنها  اکم بود. بعضی از این غزل ها هام تلفیقای از غازل    
-عاشقانه و عارفانه بودند. مضامین دینی و اخالقی یکی دیگر از مواردی بود که در اشعار بررسی شده، به چشام مای  

توان یکی از علل شهرت جامی را اشعار عرفاانی وی دانسا    ل اشعار مال ظه کردیم میخورد. هنانطور که در تحلی
و چون این اشعار با امفاظ ساده بیان شده اند اما معنایی پربار را در برمی گیرند و  کایا  از ذوق و قریحاه سرشاار    

 تواند عل  دیگر شهرت موالنا باشد. وی دارند می
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دانستند که علتش مجاوبی  آن آثاار در  تر از دیگر آثارش میز آثار جامی را برجستهبرخی از تذکره نویسان تعدادی ا
میان مردم آن عصر بود و یا به عل  موضوع خال آن اثر، باعث شده بود از دیگر آثار برجسته تار باشاد. بعضای از    

امیار علیشایر ناوایی باه علا        آنها به طور کلی هنه آثار یا تعدادی از آثار و تصانیف وی را ذکر کرده بودند و فقاط 
 شهرت جامی در آن زمان هیچ یک از آثارش را بیان نکرده اس .  
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